
Πλησιάζει το Πάσχα! 

Ας ακολουθήσουμε στο διαδραστικό βιβλίο της Γλώσσας την Ενότητα 

14.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

F102/416/2802,10589/ 

 

1. Μαζί  θα δουλέψουμε τα κείμενα: 

 

 Παιδικό Πάσχα του Γρηγόριου Ξενόπουλου 

 
Να απαντήσετε  στο Τετράδιο Εργασιών: 

α. Ποια εποχή γίνονταν όσα περιγράφει ο συγγραφέας; 

β. Γιατί οι κάτοικοι της Ζακύνθου πέταγαν πήλινα κανάτια και έδιναν στα 

παιδιά τους να δαγκώσουν σίδερο; 

γ. Πότε γινόταν η Ανάσταση τότε; Το ίδιο ισχύει και σήμερα; 

δ. Βρίσκω και σημειώνω πάνω στο κείμενο ή Γράφω στο τετράδιό μου 

τις Αντωνυμίες της πρώτης παραγράφου. Δεν παραλείπω να γράψω το 

είδος της αντωνυμίας (π.χ.  Αναφορική) και φυσικά να κάνω 

επανάληψη. 

 

 Διπλή γιορτή του Δημήτρη Καμπούρογλου 

Να απαντήσετε  στο Τετράδιο Εργασιών: 

α. Oι διαφορετικές θρησκείες των δυο γυναικών στάθηκαν εμπόδιο στο να 

γιορτάσουν και οι δυο μαζί το Πάσχα και το Μπαϊράμι; Tελικά η κατάσταση 

όπου βρίσκονται τις ενώνει ή τις χωρίζει; Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό; 

β.  Πώς νιώθετε για όσα συνέβησαν σε αυτή την ιστορία της Τουρκοκρατίας; 
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 Τα κόκκινα αυγά του Γρηγόριου Ξενόπουλου 

Γιατί άραγε βάφουμε κόκκινα τα αυγά το Πάσχα; Αν ψάχνετε την 

ιστορία πίσω από αυτό το έθιμο, διαβάστε Τα κόκκινα αυγά του 

Γρηγόριου Ξενόπουλου από το  Ανθολόγιο στον παρακάτω 

σύνδεσμο: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/323/2177,7987/ 

 

2. Θέλετε να δοκιμάσετε να παρασκευάσετε παραδοσιακά 

κουλουράκια, όπως η συνταγή του Ανθολογίου; Ωραία ιδέα να 

συζητήσετε στο σπίτι ποια παραδοσιακά εδέσματα θέλετε να φτιάξετε 

και να συμμετέχετε κι εσείς! Κουλουράκια, βάψιμο αυγών, τσουρέκια ή 

ό,τι άλλο έχετε έθιμο να φτιάχνετε.  

 

3. Κι άλλα έθιμα του Πάσχα μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω 

σύνδεσμο του Φωτόδεντρου: 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/PAROYSIASI_PATHI_ANASTASI_pidx0037361/ethim

a_pascha.htm 

 

4. Τα συμβάντα της Μεγάλης Εβδομάδας εν συντομία μπορείτε να 

δείτε και να ακούσετε στο παραδοσιακό Παιδικό της Μεγάλης 

Εβδομάδας: 

https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs&id=269 

  

4. Το φετινό Πάσχα είναι, λόγω των συνθηκών, διαφορετικό από 

προηγούμενα και επόμενα. Μπορούμε όμως να επικοινωνήσουμε 

μεταξύ μας και μεταξύ σας ανταλάσσοντας μηνύματα, email, ευχές, 

ποιήματα, σκέψεις. Πώς; Μπείτε στο Δωμάτιο της δημιουργίας. 

Ενεργοποιήστε το Adobe Flash, αν το ζητήσει, και πατήστε πάνω στο 
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ζωγραφιστό αγόρι. Εξερευνήστε το δωμάτιο και διαλέξτε μέσο 

έκφρασης. Γράψτε αυτό που θέλετε να πείτε, αποθηκεύστε το και 

στείλτε το ως email ή ως μήνυμα στην ηλεκτρονική τάξη. Μπορείτε να 

το στείλετε ως email και στους φίλους/φίλες σου ή σε όλη την τάξη.      

                                   Το δωμάτιο της δημιουργίας 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2802,10589/extras/tools-applications/room2.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 


